Aanvraag voor tentoonstelling in Pulchri
Een aanvraag voor een tentoonstelling moet worden ingediend:
1. Voor kunstenaarsleden die met een of meerdere niet-leden willen exposeren.
2. Voor In memoriam exposities
3. Voor niet-leden die binnen Pulchri willen exposeren

Persoonsgegevens aanvrager
Achternaam………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Voornaam…………………………….…………………………………………….Voorletters………….…………………………….
Evt. kunstenaarsnaam……………………………………………………………………………………………………………………
Huisadres……………………………………………………………………………………………………………….………………………
Postcode en woonplaats………………………..………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer vast /mobiel ……………………………..……………………………………………………………………..
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Website.……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wat voor tentoonstelling vraagt u aan?
□ Groepsexpositie waarbij minimaal een kunstenaarlid van Pulchri Studio is betrokken en
minimaal een kunstenaar die geen lid is van Pulchri Studio
□ Solo- of Groepsexpositie (waarbij de deelnemer(s) geen lid (meer) is/zijn van Pulchri Studio)
□ Loopt er van u ook een aanvraag voor een ballotage? JA / NEE
indien JA: Houdt er dan rekening mee dat de Ballotagecommissie criteria hanteert die gericht
zijn op een kunstenaar lidmaatschap, deze criteria zijn anders dan de criteria voor een eenmalige
tentoonstelling.

Gewenste tentoonstellingsperiode?
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventueel 2e of 3de optie
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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De aanvraag moet verder bevatten:
1. Heldere motivatie en omschrijving van uw plan
Maximaal 1 A4 met daarin:
o Een heldere uiteenzetting van het tentoonstellingsconcept.
o Een duidelijk statement
o Een oorspronkelijke visie
o Toelichting op de keuze van de zaal
Een aanvullend programma (lezingen, workshops ed) wordt op prijs gesteld.
2. CV van alle deelnemende kunstenaars over de afgelopen 5 jaar
3. Visuele documentatie van alle deelnemende kunstenaars over de afgelopen 5 jaar
Voorwaarden beeldmateriaal: 5-10 genummerde afbeeldingen per kunstenaar van de
afgelopen 5 jaar, met vermelding van titel, formaat, jaar, techniek (eventueel op bijgevoegd
documentatielijst).
De afbeeldingen moeten op papier worden aangeleverd met een minimale grootte per
afbeelding van 10 x10 cm.

Eventueel met een link naar een speciaal voor dit project opgezet blog.
Let op! Geen originelen toesturen.
P.S. Documentatiemateriaal in de vorm van dvd, cd’s alleen mogelijk na overleg met de
tentoonstellingscommissie.
Documentatiemateriaal wordt teruggestuurd. U kunt het ook zelf na afspraak ophalen.
De tentoonstelling commissie accepteert geen incomplete aanvragen.
U kunt de complete documentatie opsturen naar
Pulchri Studio| tav Tentoonstellingscommissie| Lange Voorhout 15 | 2514 EA Den Haag
__________________________________________________________________________________

Toelichting
Beoordeling aanvraag
De tentoonstellingscommissie beoordeelt de aanvraag op basis van:
- Meegestuurde visuele documentatie
- Voorstel
Bij het voorstel wordt gelet op:
1. De keuze voor de deelnemende kunstenaars moet een duidelijke relatie hebben met het
concept.
2. Hoe de vormgeving en inrichting een rol spelen en bijdragen aan een totaalbeeld van de
tentoonstelling.
3. Een aanvullend programma
Vervolg procedure
Als uw aanvraag ingediend is en volledig is, ontvangt u binnen 3 maanden een reactie op uw
aanvraag.
Mocht de tentoonstellingscommissie nog verder informatie nodig hebben om een besluit te kunnen
nemen, dan ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
Als uw verzoek wordt goedgekeurd, ontvangt u een contract met nadere bepalingen.
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